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سخنگویکمیسیونفرهنگیمجلس:

نقش پست بانک ایران درمناطق
محروم قابل توجه است

عضو فراکسیون نمایندگان والئی مجلس
شورای اسالمی گفت :در مدت فعالیت پست
بانک ایران ،هیچگونه کم کاری و هدر رفتن
بیتالمال را ندیدیم و از وزیر جوان هم انتظاری
جز این نمی رفت و در این مدت توانسته در
حوزه  ICTبه بهترین شکل انتظارات مردم را
برآورده کند و امیدواریم پس از این هم شاهد
اقدامات مؤثر ایشان باشیم.

شناسایی باند کالهبرداری
پروندههای ساختگی توسط
بیمه کوثر
پیگیری های

شرکت بیمه کوثر با بازرسی و
مستمر ،باند کالهبرداری پروند ه های ساختگی
و جعلی را شناسایی و به مقامات قضایی
معرفی کرد.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر
خسارت بیمهکوثر؛ کارشناسان شرکت خسارت
جعلی 2میلیاردو300میلیون ریالی پروندههای
ساختگی و جعلی تصادفات رانندگی را کشف
کردند.
بهادر یاریپور با بیان اینکه اعضای این باند
تاکنون از دو شرکت بیمهای خسارت دریافت
کردهاند ،گفت :این باند کالهبرداری چهار نفره
با همکاری مدیران و کارشناسان حقوقی و امور
قراردادها و بیمههای اتومبیل و خسارت شرکت
شناسایی شد.

مدیرعامل سایپایدک خبر داد

ارائه خدمات امدادی رایگان به
خودروهای تولیدی کمتر از  5سال
گروه سایپا
مدیرعامل سایپایدک اعالم کرد :تمامی
هزینههای امدادی خودروهای دوره گارانتی
گروه سایپا و خودروهایی که کمتر از پنج سال
عمر دارند در طرح خدمات و امداد نوروزی98
گروه سایپا رایگان است.
به گزارش سایپانیوز ،بهزاد پناهی مدیرعامل
سایپایدک در آیین آغاز به کار طرح خدمات
و امداد نوروزی  98گروه سایپا گفت :وظیفه
شبکه خدمات پس از فروش گروه سایپا در
ایام نوروز ،ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان
در سفرهای نوروزی است و تمامی پایگاهها
و واحدهای امدادی گروه سایپا در جادههای
سراسر کشور خدمات امدادی به مشتریان ارائه
خواهند داد.
وی افزود :شبکه خدمات پس از فروش
گروه سایپا جهت اجرای مطلوب طرح خدمات
و امداد نوروزی 98از  25اسفند  97تا 16
فروردین  98با تمام توان بهترین خدمات را در
کوتاهترین زمان ممکن به مسافران نوروزی ارائه
خواهد داد.
پناهی خاطرنشان کرد :در طرح امداد
و خدمات نوروزی  ۹۸گروه سایپا ۱۱ ،دفتر
منطقهای و  ۲۰انجمن صنفی نمایندگیهای
گروه سایپا در سراسر کشور ،وظیفه کنترل
و نظارت بر عملکرد نمایندگیها و واحدهای
امدادی را بر عهده دارند و بیش از یکهزار
و  700امدادگر در طول طرح مشغول
خدماترسانی به مشتریان و امدادخواهان
خواهند بود.

اخبار

«ابتکار» عملکرد بازار سرمایه طی یک سال گذشته را بررسی میکند

بیمه البرز تعطیالت نوروز آماده
خدمت رسانی به هموطنان است
تمامی شعب شرکت بیمهالبرز در مراکز
استان ها و شعبه تخصصی پرداخت خسارت
خودرو و مجتمع تخصصی اشخاص (واحد
درمان) در استان تهران در روزهای تعطیل
نوروز  1398آماده ارائه خدمات بیمهای به
هموطنانهستند.
به گزارش روابط عمومی و بینالملل بیمه
البرز  ،شعب سراسر کشور و شعبه تخصصی
پرداخت خسارت خودرو تهران این شرکت
عالوه بر روزهای غیرتعطیل نوروز ،1398
در روزهای تعطیل دوم  ،چهارم و دوازدهم
فروردین  1398از ساعت  ۹تا  ۱۳به مشتریان
خدمات ارائه خواهند داد.
این گزارش حاکی است ،همچنین
مرکز پرداخت خسارت سیار بیمه البرز
(ساماننگار) به شماره تلفن )۰۲۱(۸۴۳۲۵
در روزهای تعطیل نوروز به جز  13فروردین
از ساعت  9تا  19و پنجشنبه اول فروردین
از ساعت  12تا  19و مرکز پرداخت خسارت
ه البرز (ایرانیان پوشش) به
سیار دیگر بیم 
شماره تلفن  )۰۲۱( ۴۱۵۵۸تمام روزهای
تعطیالت نوروز به جز  ۱۳فروردین در تبریز،
آبادان ،اصفهان ،خرم آباد ،شهرکرد ،یاسوج
و یزد آماده ارائه خدمات ارزیابی خسارت به
بیمهگذاران زیان دیده تصادفات رانندگی
هستند.
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اسامی شعب کشیک بانک
ایران زمین در تعطیالت نوروز 98

سردرگمی بازار سرمایه

سال  97سالی پر پیچ و خم برای تمامی بازارهای
اقتصادی مخصوصا بازار سرمایه بود .در این میان
نبود چشماندازی روشن از آینده و مبهم بودن آن
دالیل برای عدم جذابیت این بازار در سالی که گذشت
بود و این نظری است که از سوی برخی از کارشناسان
مطرح شد .بسیاری از افراد سال  96را برای بازار
سرمایه سالی پر از تنش میدانستند ،اما این تصور
تا زمانی بود که سال  97را پشت سر نگذاشته بودند.
حال به نظر میرسد که نوع نگاه به پر تنشی سال 96
کمی تغییر پیدا کرده است.
حمیدرضا میرمعینی ،کارشناس بازار سرمایه حال
این روزهای بازار سرمایه را چندان مناسب نمیبیند و
دراینباره به «ابتکار» میگوید :در سال  97رشد 70
درصدی در بازار سرمایه شاهد بودیم ،اما اگر بخواهیم
عملکرد آن را طی یک سال بسنجیم باید این بازار را
با خودش و همچنین بازارهای رقیب مقایسه کنیم.
واقعیت این است که بازار سرمایه نسبت به بازارهای
رقیب مانند بازار ارز و مسکن بازدهی پایینتری داشته
و اگر بخواهیم نگاهی منطقی به این ماجرا داشته
باشیم باید بگوییم که این نتیجه نمیتواند یک عملکرد
پر افتخار برای بازار سرمایه به حساب آید.
وی میافزاید :بازار سرمایه در سال  97رشد و
اعداد و ارقام خاصی را تجربه کرد ،اما متاسفانه این
اعداد و ارقام نمیتواند نشانهای مثبت باشد و ما
نمیتوانیم بگوییم صرفا به دلیل لمس اعداد و ارقام
خوب ،عملکرد این بازار مثبت بوده است .نکته مهم
این است که علیرغم گردشهای مناسب در این
بازار ،همین گردشها برآیند خاصی برای بازار سرمایه
نداشته است.
میرمعینی ماندگاری سرمایه در بازار را مهم
میداند و دراینباره میگوید :بازار سرمایه برای جذب
سرمایههای سرگردان و خرد است به نحوی که این
سرمایهها احساس امنیت کنند و باید بسترهای الزم
برای ماندگاری سرمایهها وجود داشته باشد .وجود
سرمایهها در این بازار باعث میشود که شرکتهایی
که در بورس و فرابورس پذیرفته شدهاند بتوانند
از این محل تامین مالی کنند .علیرغم ورود این
سرمایهها در سال  97بخش عمدهای از آنها خارج
شدهاند و صرفا در این میان یک عملیات سفتهبازی
و داللبازی بوده و تنها باعث شده که عدد شاخص
افت و خیز را تجربه کند .بخشی از سرمایههایی که
وارد شد ماندگار نبودند و باعث افزایش سرمایه از
محل آورده و یا مطالبات شرکتها که باعث شود
طرحها و پروژههای جدید ارائه و اجرا شوند ،نشدند.
باتوجه به تمام این مسائل اینگونه ادامه پیدا کردن
روند کار باعث شد که تجاربی که در دورههای قبلی
تکرار شده بود این دوره هم تکرار شود و بازار سرمایه
ما با شرایطی که داشت نتواند اتفاق جدیدی را تجربه
کند .در این میان باید از متولیان بازار سرمایه پرسیده
شود که چرا این بازار آمادگی الزم را برای استفاده از
فرصتهای موجود نداشته است.
در سال  97سودی برای بازار سرمایه حاصل نشد
این کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد :متاسفانه
در سال  97از لحاظ محتوایی و بنیادی سودی حاصل
این بازار نشد و در نتیجه ما توسعهای را در این حوزه
شاهد نبودیم .بنابراین طبیعی است که فعالیتهای
این بازار تاثیری را که میتوانست در اقتصاد داشته
باشد نگذارد و نتواند ایفای نقش کند ،به عبارت دیگر
این بازار از ماموریت اصلی خودش دور مانده است.
به هرحال نسبت به این بازار انتظارات بیشماری
وجود دارد و باید توانایی نقشآفرینیهای بهتر را

کیمیانجفی

بازار سرمایه در سالی که روزهای پایانیاش را طی میکنیم ،پستی و بلندیهای بیشماری را پشت سر گذاشت .روزانه شاخصهای کل بورس افت و
خیزهای قابل توجهی را تجربه و با این تجربه هیجانهای وارده به بازار را دو چندان میکرد .نظر کارشناسان درخصوص دالیل نوسانات ایجاد شده در
بازار سرمایه متفاوت است ،اما بیشتر آنها در حال بد این روزهای بازار سرمایه متفقالقول هستند.

پیاده روی خانوادگی
اقدام انگیزشی بانک ملی ایران
برای کارکنان
باید بدانیم که
تغییراتموقت
نمیتواندبرای
بازار سرمایه
کارآمد باشد و
نمیتواندنقش
این بازار را در
اقتصادبرجسته
کند
داشته باشد .یکی از این نقشآفرینیها این است که
بتواند محل مناسبی را برای سرمایههای خرد ایجاد
کند ،از سویی دیگر باید محلی امن برای سرمایهگذاری
به وجود آورد و ریسکهای سیستماتیکی که در بازار
وجود دارد را کنترل کند تا سرمایهها در این بازار
سرازیر شوند .اما در مجموع باید بگویم در بازار
سرمایه سال  97عملکرد مثبتی نداشتیم.

عملکرد بازار در چهار دسته طبقهبندی میشود
میرمعینی اتفاقات و عملکرد بازار سرمایه در سال
 98را به چهار مولفه تقسیم میکند و میگوید :اینکه
در سال  98چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه چیزی
در انتظار این بازار است باید بگویم که من معتقدم
اتفاقات در قالب چهار مولفه کالن طبقهبندی خواهد
شد.
وی میافزاید :اولین مولفه بحث همیشگی و
عامل موثر در چند سال اخیر ،ریسک سیاسی،
چه بینالمللی و چه داخلی است .به این دلیل
میگویم ریسک سیاسی بینالمللی چون کشور
تحتتاثیر عواملی مثل برجام و یا  fatfقرار گرفته و
محدودیتهایی ایجاد شده است و این محدودیتها
باعث شده که ما نتوانیم به صورت عادی مراودات
بینالمللی را داشته باشیم .هر زمانی که این
محدودیتها تشدید شود و یا برعکس کاهش پیدا
کند طبیعتا تاثیر خود را بر این بازار خواهد گذاشت،
زیرا بازار سرمایه ازجمله بازارهای پیشرو خواهد بود
که به استقبال تغییرات خواهد رفت و یقینا در مقابل
تغییرات واکنش نشان خواهد داد .بنابراین باتوجه
به این مسائل اگر زمینه برای کاهش فشارها فراهم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:

شود عملکرد بازار به سمت ثبات و مثبت شدن پیش
میرود و اگر روند منفی شدن و تشدید محدودیتها
را در پیش بگیرد بازار سرمایه هم دچار مشکل خواهد
شد .این کارشناس بازار سرمایه دومین مولفه را مهم
میداند و در این خصوص میافزاید :دومین مولفهای
بحث سیاستگذاریهای خود دولت است .واقعیت
این است که تجارب  5سال اخیر نشان میدهد
که سیاستگذاریهای اقتصادی که اتخاذ شده از
بحث کنترل نقدینگی گرفته تا بحث تعیین نرخ ارز
و کنترل بودجه و ...آنچنان مناسب نبوده است .در
نتیجه این سیاستگذاریها که میتوانست باعث
تحول در اقتصاد شود موثر نبوده و دولت هم نباید
انتظار داشته باشد که با این مدیریتها گام بلندی در
اقتصاد برداشته شود .بنابراین این انتظار وجود ندارد
که در سال  98شاهد یک سیاستگذاری خاص باتوجه
به شرایط فعلی باشیم که به موجب آن تحولی ایجاد
شود و بتواند بازار سرمایه را تغییر دهد .بازار سرمایه
در این اقتصاد فعالیت دارد و طبیعی است که به
دنبال تغییرات واکنش نشان دهد.
تاثیر جنگ تجاری بر بازار سرمایه
وی ادامه میدهد :مولفه سوم بحث بازارهای
جهانی است .این بازارها باتوجه به جنگهای تجاری
میان آمریکا و چین بسیار تاثیرگذار خواهند بود.
باتوجه به اینکه اقتصاددانهای متفاوتی پیشبینی
کردهاند اقتصاد جهانی دچار رکود خواهد شد پس در
این شرایط از لحاظ اقتصادی نباید حسابی بر روی
بازارهای جهانی باز کنیم.
میرمعینی مولفه چهارم را رفتار خود بازار سرمایه

میداند و دراینباره میگوید :مولفه چهارم رفتار
منفرد خود بازار سرمایه است .ما از گذشته تا کنون
که بورس تاسیس شده است دارای یک برنامه
منسجم و استراتژیک برای بازاری که بتواند در اقتصاد
نقشآفرینی کند نبودیم .اکنون هم نشانهای از
زیرساخت و یا زمینهای برای ایجاد این برنامه دیده
نمیشود .بازار سرمایه اکنون در اوضاع بد تامین مالی
بنگاههای اقتصادی ،سرمایهگذار را جذب نمیکند .از
سویی دیگر توانایی جلب نظر مسئوالن اقتصادی به
خود را ندارد بنابراین نمیتوانند به این بازار اتکا و از
آن حمایت کنند.
وی در پایان با اشاره به آینده مبهم بازار سرمایه
میگوید :موضوع مهم دیگر این است که خود بازار
سرمایه و متولیان آن سردرگم هستند و نمیدانند که
این بازار به کجا خواهد رفت .بنابراین در این مولفه
نمیشود انتظار خاصی داشت و در مجموع باید بگویم
که ما نمیتوانیم نسبت به داشتن بازار متحول و فارغ
از اعداد و ارقام و بازیهای اینگونه همراه با نتیجه
مثبت و جذب سرمایه جدید امیدوار باشیم .باتوجه
مسائل اقتصادی پیش رو کشور ،به نظر میرسد که
در سال آینده هم همین روال ادامه پیدا کند .برای
پویای بازار سرمایه ،بسترسازیها و زیرساختهای
الزم ایجاد نشده است و هنوز هم این آمادگی برای
ساخت آن وجود ندارد .من به یک تحول بنیادی و
ایجاد یک چشمانداز روشن در این بازار خوشبین
نیستم .باید بدانیم که تغییرات موقت نمیتواند برای
بازار سرمایه کارآمد باشد و نمیتواند نقش این بازار را
در اقتصاد برجسته کند.

حل مشکالت جامعه کارگری با اجرای سند کار شایسته

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت :اگر سند ملی کار
شایسته را سالها قبل تصویب میکردیم بسیاری از مشکالت امروز
کارگران و قراردادهای کار برطرف میشد.
به گزارش ایسنا ،فتحالله بیات اظهار کرد :یکی از کمبودهایی که
امروز در حوزه روابط کار احساس میشود سند کار شایسته است.
در برنامههای چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد
تاکید قرار گرفت و وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا

نگاهویژه

kimia.najafi.23@gmail.com

بانک ایران زمین به منظور انجام امور بانکی
مراجعین و مشتریان گرامی در روز پایانی سال
و تعطیالت نوروز  ،98شعبه های منتخب خود
در تهران و شهرستان ها را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی :بانک ایران زمین
با شادباش فرا رسیدن عید نوروز و سال نو،
برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به
خدمات بانک ،مطابق سال های گذشته،
فهرست شعب کشیک تهران و شهرستان
خود ،در تعطیالت نوروز  98را اعالم کرد.
شعبههای منتخب بانک ایران زمین ،در
روزهای  29اسفند ،یکم ،سوم ،چهارم،
دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم فروردین ماه
 1398از ساعت  9الی  12آماده ارائه خدمات
بانکی به هممیهنان گرامی هستند.

آییننامههای مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم
و تدوین کند .متأسفانه در دولتهای گذشته این امر محقق نشد تا
اینکه دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست
لذا باتوجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا
پایان سال  ۱۳۹۷و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریعتر ولو
در روزهای پایانی سال تصویب شود .تصویب سند ملی کار شایسته
موجب میشود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران،

قراردادهای کار ،بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود .بر
اساس این گزارش ،طبق تعریف سازمان جهانی کار ،کار شایسته به
منزل ه دسترسی به فرصتهای برابر برای زنان و مردان برای رسیدن
به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است .در ماده ۱۲۰
برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این
قانون ( )۱۳۹۷سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

افتتاح بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در الیگودرز

مجتمع کشت ،صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان در شهرستان الیگودرز باحضور
شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ،تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری
 ،سید موسی خادمی استاندار لرستان  ،محمد بخشی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای
اسالمی و سید ابراهیم حسینی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در این شهرستان افتتاح و
رسما آغاز به کار کرد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی و ارتباطات پگاه ،مجتمع کشت ،صنعت و دامپروری صبا
پگاه لرستان در زمینی به وسعت  ۴۱هکتار با ظرفیت دو هزار رأس دام مولد و پنج هزار راس کل گله و
با هدف تولید شیرساالنه ۲۵هزارتن در سال و تولید  ۳۵۰تن گوشت قرمز در سال احداث شده است.
با بهره برداری از این واحد کشت و صنعت برای  ۱۰۵نفر به طور مستقیم و  ۷۰۰نفر غیر مستقیم
شغل ایجاد شده است .هزینههای سرمایهگذاری برای این پروژه  ۴۲۰میلیارد ریال و کل علوفه مورد
نیاز نیز  ۸۰هزار تن در سال است .عملیات ساخت پروژه که از زیر مجموعه های شرکت صنایع شیر
ایران ( پگاه ) است  ،از سال ١٣٩۵به طور جدی آغاز شده بود .سید ابراهیم حسینی مدیر عامل صنایع
شیر ایران ( پگاه ) درمراسم بهره برداری از این مجمتع با اشاره به سیاست این شرکت در مبنی بر تامین
حداقل ٣٠درصد از شیر خام مورد نیاز شرکت های پگاه از طریق دامپروری های خود ،گفت :تولید شیر
خام مهمترین مرحله تولید و فرآوری محصوالت لبنی است و استراتژی پگاه به عنوان یک واحد نمونه و
برتر کیفی  ،تولید شیر با باالترین کیفیت است تا بتوان هم در تولید شیر خام اولیه شیر خشک نوزاد
و هم برای تولید محصوالت متنوع در مدار تولید قرار گیرند.

بانک ملی ایران به منظور افزایش هر
چه بیشتر سالمت کارکنان ،تقویت حس
همبستگی درون خانواده و ایجاد نشاط روز
افزون در مجموعه بانک ،همایش هایی در
قالب پیاده روی خانوادگی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
بدون شک سالمت کارکنان سازمان ها عالوه
بر افزایش بهره وری و کارایی آنها ،کیفیت
خدمترسانی به مخاطبان را نیز بیشتر
خواهد کرد.
از این رو اداره کل رفاه و درمان بانک ملی
ایران در برنامه ای مدون ،تالشی بی وقفه برای
حرکت در این مسیر را آغاز کرده و تا کنون
همایش های پیاده روی دسته جمعی با حضور
کارکنان و اعضای خانواده آنها را در چندین
شهر برگزار کرده است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن اعالم کرد

تمهیدات ویژه بانک مسکن برای
تسهیالت دهی در پایان سال و ایام
تعطیالت نوروز

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از ارائه انواع
خدمات تسهیالت دهی به مشتریان بدون
اعمال محدودیت تا پایان سال جاری و در
نوروز  ۹۸خبر داد.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری
بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری
بانک مسکن-هیبنا ،با اعالم این مطلب افزود:
مطابق با برنامه ریزی های انجام شده ،در ایام
باقیمانده از سال  97هیچ گونه محدودیتی
در ارائه انواع خدمات سبد تسهیالت دهی در
شعب بانک مسکن وجود ندارد.
وی ادامه داد :بنابراین تمامی شعب بانک
مسکن موظف هستند تمهیدات الزم در
روزهای پایانی سال را برای انجام امور مرتبط
با تشکیل پرونده تسهیالتی متقاضیان شامل
تسهیالت خرید ،جعاله و ...تا آخرین روز پایان
سال را بیندیشند .همچنین برنامه ریزی الزم
جهت تسریع در امور شامل ارزیابی پرونده،
اخذ استعالمات ،صدور نامه های دفترخانه،
حضور نماینده بانک در دفترخانه و ...انجام
شده است.

ساعت خدمات رسانی شعب
بانک سامان در روزهای پایانی
سال97
بانک سامان با توجه به ترافیک روزهای
پایانی سال و با هدف تسهیل در امور ارایه
خدمات به مشتریان ساعات کار شعب خود
در روزهای پایانی سال افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان کلیه
شعب بانک سامان در روزهای  25تا  27اسفند
ماه تا ساعت  17:30آماده ارائه خدمات به
مشتریان خواهند بود.
بر اساس این گزارش خدمات رسانی به
مشتریان در روز  28اسفند تا ساعت  14انجام
خواهد شد.

مطابق با استانداردهای جهانی :

بانک سامان صندوق امانات واگذار
یکند
م 
بانک سامان با بهرهگیری از فناوریهای نوین
و مطابق با استانداردهای جهانی ،در شعب
منتخب صندوق امانات واگذار میکند.
محمد فرخیپور ،مدیر بانکداری خرد بانک
سامان با اعالم مطلب باال گفت  :بسیاری از
شعب بانک سامان به انواع صندوق امانات
الکترونیکی و معمولی مجهز هستند و بانک
آمادگی دارد حداکثر امنیت را برای اموال و
اسناد مشتریان فراهم کند.

